
รายงานแบบสรุปผลการดําเนนิงานจดัซอืจดัจา้ง
ในรอบเดือนกันยายน ปงบประมาณ พ.ศ.  แบบ สขร.

หน่วยงานในสงักัดสาํนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสขุ 
 ราชการบรหิารสว่นกลาง ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 



 

 

กองกลาง 



~ 

~1~'U 
.c:i Q,I J: .r::t Q,I ii 

.:J1'U'Vl~~~el'lll'ael~~~1.:J 

CS) off e1'1'11vMbfl~e:iuti'11:1vmvn 
0 d 
~1'Ud'U CS) bfl1eJ'I 

" ' 
iv I 6ilmri'1mu1CJm'l"l LCD 

Projector 
0 .. 

~1'U1'U @) bfl';ieJ'I 

., "' " 
Q1 1~1'1b'llllJ1'U';if11';j';iflCJ'U~ 

b~ CJ6'11 'JtJ-ru B1 f11 fl! 

"i11mu @) flu 

" d 
ct 16ile:i1'1"lL~CJlJ 

"i11'Ud'U Iv tfl1 

" ' ,, ~ ~ o:::rl i.I .<::It. V' 

ct I 61leJbfl';jeJ'lbr:fCJ'l'l"l1eJlJ~~~'I 

'o:l 

~e:i-:itJ1~'1Jlli'CJt11V1'Ub 1t1V11 
' 

off e:im~ L 'i'h 1~Le:i nm1tJ1~ne:iu 
f111eJ'U1ll "i11mu mlo 1 u 

. " 
"J.:Jb~'UVi~~"iiei 

"' " 'lll'ael~1.:J 

<Slit'.,lv~ml.cto 'U1'VI 

0i~ml,mlm'o:l 'U1VI 

lvo,ooo 'U1VI 

crcr, 'o:l~o 'U1VI 

lv'o:lml,ctoo 'U1VI 

'9l'9l,~oo 'U1VI 

rrJ 1 offmri~eJ'l~llvl Multifunction I m~,lvlv~.mo 'U1VI 
t( 0 ...$ 

bf;lb61ff)';j ~1'Ud'U CS) bfl1eJ'I 

6l''a'llf:..JanTal9!1bilum-a-:5'~6ilei:5'~~1.:i b~e!'U nm111:1u wct'bm • bb 'U'U 6l"ll'a CO> 

nei.:ina1.:i a1tl'n.:i1uui;r~n'a~'Vl'a"J.:J611B1'afl!61"1J • 
., "" ., 

"J'U'VI mo n'Ul:l11:J'U lmct'btn 
Q.c:tJ: ~ ii 

'a-1\011 I "JB~el'lll'ael~1.:J d " -a-11:16!feJf:..Jb61'l..!m1mbba~ ., ~~·fom-a~~baeimba~ b'llll'Jf:..Javi~~naein 1~1:16l~'l1 I ba61JVi/1uill61Jei.:iaqiqi1 

na1.:i 
d 

'a1fl1'Vlb6l'Uel 

..::::.. .<::It. c::f. ..::::.. 

bu'l"l1~b~1~~-:i I 'lll~n.V1m11ru mr;inV11eJ'Ufl 

. " .c:A .c::il .ell 21 

-a-1f11'Vl~na.:i~ei'\/l-aei~1.:i 

..::::. .<::It. ~ .<::It. 

'j/j~f1.Vl'l"l111UJ eJbf;lf1Vl1eJ'Ufl 

br:f'Uf)';i1fl1 '9lit'.,lv~ml.cto 'U1VI I br:f'Uf)';i1fl1 '9lit'.,lv~ml.cto 'U1VI 

il fl ru r:fllu&i fl n \91 m fl1'U ll1u 
' " 

br:ft1m1fl1b'lllm~?lw111:11 u 

1-:ib~muth~mru 

bu'l"l1~b~1~~-:i 1u1i;'V1~"1J11:1tl vJ11m~~ "i11n~ I u1i;'V1~61l11:1tl vJ11m~~ "i11n~ · 1 ilflrur:fmJ'&iflnl'i'e:i-:imull1u 
' " 

br:f'UeJ';i1fl1 '9l~ml,mlm'o:l 'U1VI I br:f'UeJ';i1fl1 '9l~ml,mlm'o:l 'U1VI I br:f'UeJ11fl1b'llllJ1~6'llJ.f11CJ1'U 

bu'l"l1~b~1~~-:i 1u1-:inr;il/i'1J1 n~u.U1-:i 
' 

br:f'Um1fl1 lvo,ooo 'U1VI 

bu'l"l1~b~1~~'1 1'\/l~f1.Li{fl l'Ub~eJ{ 

L?l'UeJ11fl1 crcr, 'o:l~o 'U1VI 

bu'l"l1~b~1~~-:i l'lll~n.muu1~ bbe:i~11u"li1 

br:f'Uf)';i1fl1 lv'o:lml,ctoo 'U1VI 

.<::It. V' .:::it, v -=:ii 

bu'l"l1~b~1~~-:i IUTl'fVI b~.b~.bb'\JfleJ'U~r:fm1 

br:f'UeJ';i1fl1 '9l'9l,~oo 'lJ1VI 

m-:inr;il/i'1J1 n~u.U1-:i 
' 

br:f'UeJ11fl1 lvo,ooo 'U1VI 

i:::;,.t( V' ff 

'j/j~f1.b11fl 1'Ub~eJ';j 

Lr:f'Um1ri1 crct,'o:l~o 'U1'Vl 

'lll~n.muu1~ bLe:im1u"li1 

br:f'Uf)';i1fl1 lv'o:lml,ctoo 'U1VI 

u1,;'VI L~.b~.bbUfl~'U~r:f~~., 

br:f'UeJ';i1fl1 '9l'9l,~oo 'U1VI 

1-:ib~u-:iuth~mru 

ilflrur:fmJ&iflnl'i'e:i-:imull1u 
' " 

Lr:ft1m1A1L 'lllm~r:fllmtJ 1 u 

1-:ib~mut.h~mru 

ilflrur:fmJ&iflnl'i'e:i-:imull1u 
' " 

br:fum1ri1b'lllm~r:fll.fl1tJ1 u 

1-:iL~u-:iuth~mru 
.:::ii G..l.c!lt. v v 
llflUJ?llJ'U~flf1~e:J'lfl';j'lJfl1'U 

' " 
b?l'UeJ';i1fl1 b 'jljlJ1~r:flJ.fl1CJ b 'U 

1-:iL~mutJ1~mru 

il fl ru r:fll'U°'&i fl n \91 e:i -:i fl1ull1 u 
' " 

br:f'Uf)';i1fl1b'llllJ1~r:flJJ11tJ1'U 

1-:ib~mutJ1~mru 

Lu'l"l1~L~1~~-:i 1u1i;'V1~61l11:1tl vJ11m~~ "i11n~ lu1i;'V1~61l1tJtl vJ11m~~ "i11n~ lilflru6'lllu&iflnl'i'e:i-:imull1u 
' " 

b6'l'UeJ';i1fl1 Q1~,lvlv~.Q10 'lJ1VI I br:f'Uf)';i1fl1 Q1~,lvlv~.Q10 'lJ1VI I br:f'Uf)';i1fl1b'llllJ1~r:flJJ11tJb 'U 

1-:iL~u-:iutJ1~mru 

'lll'1ei-Hei~na.:i1um-a 
~ 4 ii 

~el'lll'ael~1.:J 

1 ui-:ioff e:i b~ll~ CS) 

d 
b r;J '1J VI '9lml m/lvctl;) m 

r;i-:ii'uiii m n.CJ.'o:lm 

1 ui-:ioff e:i b~ll~ CS) 

d 
b r;i '1J VI '9lmlcd\vctl;)m 

., "" 
r;'l'l1'UVI m f1.CJ.'o:lm 

1ui-:i~1-:i b~ll~ @) 

d . 
br;'l '1J VI '9lmlcr/lv ctl;)m 

., "" r;J.:J1'UVI ~ n.tJ.'o:lm 

1 ui-:ioff e:i b~ll~ CS) 

d 
bf;l'1JVI <Slml'o:l/\vctl;)m 

., d 
r;'l'l1'UVI ~ f1.CJ.'o:lm 

1ui-:ioffe:i L~ll~ @) 

d 
bf;l'1JVI <Slmlml/lvctl;)m 

., d 
r;J'l1'UVI ~ n.CJ.'o:lm 

1ui-:ioffe:i b~ll~ @) 

d 
bf;l'1JVI '9lml~/lvctl;)m 

., "" r;'l'l1'UVI '9lO f1.CJ.'o:lm 

1 ui-:ioff e:i b~ll~ @) 

br;J'1Ji/i CS'J~\v/lvctl;)m 
., d 

r;'l'l1'UVI Iv~ f1.tJ.'o:lm 



~ ... 
' 

dcv JI 4 GJ ii 

.:111.!'VI~ ~6llel'Vl':iel~ ~~1.:J a1~'U 

~ I sff v'lJ1~.:J 1:w 1m 1 'rl'U .. ~ . 
bb 'U'Utl'Ul>l';i.:J b 'Vl'1flftelelel'U 

~1'Ud'U ® eJ'U 
... 

<di! QJ 0 Cl.J' 

~ I "llffJG'll9lli'l1'Ufl.:J1'U 
' 

~1'Ud'U c( ':i1tlfl11 

<9lO I sff vW'N:l.J1'1119lelfl 1:iJG'll91 
., ""' ~ 
1'U:W'V1191'1 ftUJ~bb W'VltJl"111i'lm 

fi~1'i'llWtJ1'U1'1 liJ1'Ud'U <9l W1.:J 

@)@) I sffeiw1.:imml9leifl 1~G'll91 
1't1:wt:1191i;:i ftUJ~G'l1'51':iUJG'l'lJ 

' 
1"111:11>1{ :l.J.:l.J~~a ~1'U1'U C9> 'l''fN 

. ,, 
"' "' ""' 'J.:JL.:J1.!'Vl~~6llel 

""' ., 
Vl':iel~1.:J 

®,~<9l~.~~ 'UTVI 

c(,ITTJ~h~o 'U1'Vl 

<9l,ITT!oo 'U1'Vl 

<9l,ITT!oo 'U1'Vl 

!it':itlt:Jafl1':i~1LU1.!fl1':i..ij~s§'ei..ij~~1.:J L~eli! fli.!1:.111:.11.! kl~ro • 
nei.:ina1.:i a1un·.:i11.1tJ!il~m~'Vl':i'N!if151':iW!if"ll • 

CV d CV 

'Ji!'VI mo fli.!1:.111:.11.! kl~ro 
.c::...c::1J/ ~ ii 

':i1ft1 I 'Jl:i6llel'Vl':iel'11.:J 
d ., 

':i11:1"11elt:JL!if1.!el':i1ft1LLa~ 
'II 

d 
':i1ft1'VIL!if1.!el 

rn~fofl1':iR~LilvmLa~ 
'II 

d Ji 4 ii 

na1.:i 

bilW_1~L'11~'1.:J I 'Vl'1fl. B'U'rle'l{bb:W'Uvl 

Vi:wfteiuw1b1>1ei{ 

bli'l'Uel';i1ft1 ®,~(9)~.~~ 'U1'VI 

bu'l-'l1~b'11~'1.:i j 1'1t1n'1'Vli'Vl-rw~ 
LG'l'Uel';i1ft1 c(,ITTJ~h~o 'U1'Vl 

buW1~b'11~'1.:i I f1t1t911.:i1>11 'rlaei~m~ 

bli'l'Uel11ft1 <9l,ITT!oo 'U1'Vl 

bilW1~b'11~'1.:J I {1t11911.:J\911. 'rlaei~G'l'Vl 

bli'l'Uel';i1ft1 <9l,ITT!oo 'U1'Vl 

':i1ft1'Vl1>1na.:i6lle>V1':ie>~1.:i 

'Vl'1fl.Bt1'rlei1 bb:w t1v1 
.., ""' ~ 

'Vl:Wftel:WW1 b\>lel';i 

bli'l'Uel';i1ft1 ®,~<9l~.~~ 'U1'Vl 

f1t1n'1'Vli'Vl-rw ~ 

bli'l'Uel11ft1 c(,ITTJ~h~o 'U1'Vl 

f1t1t911.:i1>11 'rlaei~G'lvl 

LG'l'Uel';i1ft1 <9l,ITT!oo 'U1'Vl 

f1t1t911.:im 'rlaei~li'lvl 

bli'l'Uel';i1fl.1 <9l,ITT!oo 'U1'Vl 

LL 'U'U lif"ll':i G> 

m~t:JaviR~Lilan 1~1:1a~tJ I La"lli'i/1'1.1ii!"11a.:iaqiqp 

V1~a-H'a1>1na.:itun1':i 
Ji 4 ii 

6llel'Vl':iel~1.:J 

ijftruli'l:wu~nfll'lei.:ift1"Ut.l1t1 l>l':i1'1-r'U'W'iiWl 
' 'II ' 

b?\'Uel';i1ft1b'Vl:l.J1~G'l:W.fl1tJ1 'Ll ·Jt!Vi ~ fl.ti. bm 

1.:i b~m'Uth~mru 

ijfl ruli'l:wu~n fl l'lm ft1"Ut.l1t1 \9111'1-r'U'W'G'll91 
' 'II 

.. 
bli'l'Uel11 ft1b'Vl:l.J1~G'l:W.fl1tJ1 'Ll 

., .. 
1'U'Vl (9)(( fl.tJ.bm 

1.:i b~'Ll.:i'Uth~m ru 

m1'1-r'U'W'li'll91 
q <V~ 2J' 21 

:WflUJli'l:W'Ul>lflfl1>1ei.:im'Umt1 
' . 'II ' 

bli'l'Uel';i1ft1b'Vl:l.J1~G'l:W.fl1tJ1t1 1't1Vi ®c( fl.1:.1.bm 

1.:i b~mrnh~m ru 
-=I <V.::i. v 21 

:WflUJG'l:W'U1>1fln1>1eMm'Umt1 \9l';i1'1-r'U'W'G'll91 
• 'II ' 

bli'l'Uel';i1ft1b'Vl:l.J1~G'l:W.fl1tJ1 'Ll 
., .., 
1'U'Vl ®c( fl.tJ:bm 

1.:ib~t1.:i'UtJ1~mru 



 

 

กองกฎหมาย 









 

 

กองการตางประเทศ 





 

 

กองการพยาบาล 







 

 

กองตรวจราชการ 
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กองบรหิารการสาธารณสุข 



ล ำดับ งำนท่ีจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง
(บำท)

รำคำกลำง (บำท) วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำคำท่ีตกลงจ้ำง เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1 จ้ำงจัดท ำเล่มคู่มือแผนปฏิบัติกำรรำชกำร ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2563 จ ำนวน 50 เล่ม

19,000.00 10,459.25 วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท ดีดี ปร้ินต้ิง แอนด์ เซอร์วิส จ ำกัด 10,459.25 บำท บริษัท ดีดี ปร้ินต้ิง แอนด์ เซอร์วิส จ ำกัด 10,459.25 บำท 10,459.25 มีคุณสมบัติตรง
ตำมท่ีก ำหนด

ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 080/2563 ลง
วันท่ี 8 เม.ย. 63

2 จ้ำงผลิตส่ือประชำสัมพันธ์ในรูปแบบ Infographic เพ่ือ
กำรส่ือสำรกำรด ำเนินงำนประเมินอำยุเด็กทำงคดี ของ
กระทรวงสำธำรณสุข จ ำนวน 1 งำน

500,000.00 499,500.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ฟิวเออร์ 499,500 บำท ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ฟิวเออร์ 499,500 บำท 499,500.00 มีคุณสมบัติตรง
ตำมท่ีก ำหนด

ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 107/2563 ลง
วันท่ี 4 มิ.ย. 63

3 จ้ำงพิมพ์แบบปรับปรุงหอผู้ผู้ป่วยเพ่ือรองรับผู้ติดเช้ือ 
Covid-19 จ ำนวน 500 เล่ม

995,000.00 980,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ชุมนุมสหกรณ์กำรเกษตรแห่งประเทศไทย จ ำกัด 980,000.00 บำท ชุมนุมสหกรณ์กำรเกษตรแห่งประเทศไทย 
จ ำกัด

980,000.00 บำท 980,000.00 มีคุณสมบัติตรง
ตำมท่ีก ำหนด

ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 118/2563 ลง
วันท่ี 29 มิ.ย. 63

4 จ้ำงพิมพ์หนังสือแนวทำงกำรด ำเนินงำนพัฒนำระบบกำร
ใช้ยำอย่ำงสมเหตุผลในชุมชน จ ำนวน 1,500 เล่ม

279,000.00 279,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท บอร์น ทู บี พับลิชช่ิง จ ำกัด 279,000.00 บำท บริษัท บอร์น ทู บี พับลิชช่ิง จ ำกัด 279,000.00 บำท 279,000.00 มีคุณสมบัติตรง
ตำมท่ีก ำหนด

ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 124/2563 ลง
วันท่ี 24 ก.ค. 63

5 จ้ำงพิมพ์หนังสือแนวทำงกำรเช่ำเคร่ืองวิเครำะห์อัตโนมัติ
พร้อมจัดหำน้ ำยำ จ ำนวน 2,000 เล่ม

180,000.00 180,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท บอร์น ทู บี พับลิชช่ิง จ ำกัด 180,000.00 บำท บริษัท บอร์น ทู บี พับลิชช่ิง จ ำกัด 180,000.00 บำท 180,000.00 มีคุณสมบัติตรง
ตำมท่ีก ำหนด

ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 130/2563 ลง
วันท่ี 4 ส.ค. 63

6 จ้ำงซ่อมเคร่ืองพิมพ์ Fujixerox Docuprint C2100 
จ ำนวน 1 เคร่ือง

11,000.00 10,272.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท โกลบอล คอมพิวเตอร์ เน็ตเวิร์ค จ ำกัด 10,272.00 บำท บริษัท โกลบอล คอมพิวเตอร์ เน็ตเวิร์ค จ ำกัด 10,272.00 บำท 10,272.00 มีคุณสมบัติตรง
ตำมท่ีก ำหนด

ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 132/2563 ลง
วันท่ี 6 ส.ค. 63

7 จ้ำงซ่อมเคร่ืองพิมพ์ Fujixerox C2100 จ ำนวน 1 เคร่ือง 7,000.00 6,955.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท โกลบอล คอมพิวเตอร์ เน็ตเวิร์ค จ ำกัด 6,955.00 บำท บริษัท โกลบอล คอมพิวเตอร์ เน็ตเวิร์ค จ ำกัด 6,955.00 บำท 6,955.00 มีคุณสมบัติตรง
ตำมท่ีก ำหนด

ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 133/2563 ลง
วันท่ี 6 ส.ค. 63

8 จ้ำงซ่อมเคร่ืองพิมพ์ OKI MC362 จ ำนวน 1 เคร่ือง 6,500.00 6,409.30 วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท โกลบอล คอมพิวเตอร์ เน็ตเวิร์ค จ ำกัด 6,409.30 บำท บริษัท โกลบอล คอมพิวเตอร์ เน็ตเวิร์ค จ ำกัด 6,409.30 บำท 6,409.30 มีคุณสมบัติตรง
ตำมท่ีก ำหนด

ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 138/2563 ลง
วันท่ี 11 ส.ค. 63

9 จ้ำงจัดท ำคู่มือแผนผังกระบวนกำรท ำงำนของกลุ่มงำน
ยุทธศำสตร์ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 จ ำนวน 
50 เล่ม

16,147.08 15,250.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท บอร์น ทู บี พับลิชช่ิง จ ำกัด 15,250.00 บำท บริษัท บอร์น ทู บี พับลิชช่ิง จ ำกัด 15,250.00 บำท 15,250.00 มีคุณสมบัติตรง
ตำมท่ีก ำหนด

ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 139/2563 ลง
วันท่ี 13 ส.ค. 63

10 จ้ำงเหมำบริกำรรถตู้ จ ำนวน 1 คัน ไปรำชกำร ณ 
จังหวัดอุบลรำชธำนี ขอนแก่น กำฬสินธ์ุ ร้อยเอ็ด 
อ ำนำจเจริญ

22,500.00 22,500.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยสำยชล พูลศิลป์ 22,500.00 บำท นำยสำยชล พูลศิลป์ 22,500.00 บำท 22,500.00 มีคุณสมบัติตรง
ตำมท่ีก ำหนด

ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 143/2563 ลง
วันท่ี 14 ส.ค. 63

11 จ้ำงพิมพ์ซองรำชกำร จ ำนวน 3 รำยกำร 50,000.00 49,915.50 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนเอ็มวี ออฟฟิศ เซ็นเตอร์ 49,915.50 บำท ร้ำนเอ็มวี ออฟฟิศ เซ็นเตอร์ 49,915.50 บำท 49,915.50 มีคุณสมบัติตรง
ตำมท่ีก ำหนด

ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 144/2563 ลง
วันท่ี 14 ส.ค. 63

12 จ้ำงซ่อมเคร่ืองปรับอำกำศ จ ำนวน 3 เคร่ือง 5,596.10 5,596.10 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนเสรี เคร่ืองเย็น 5,596.10 บำท ร้ำนเสรี เคร่ืองเย็น 5,596.10 บำท 5,596.10 มีคุณสมบัติตรง
ตำมท่ีก ำหนด

ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 145/2563 ลง
วันท่ี 24 ส.ค. 63

13 จ้ำงซ่อมเคร่ืองพิมพ์ OKI จ ำนวน 1 เคร่ือง 12,200.00 12,176.60 วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท โกลบอล คอมพิวเตอร์ เน็ตเวิร์ค จ ำกัด 12,176.60 บำท บริษัท โกลบอล คอมพิวเตอร์ เน็ตเวิร์ค จ ำกัด 12,176.60 บำท 12,176.60 มีคุณสมบัติตรง
ตำมท่ีก ำหนด

ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 146/2563 ลง
วันท่ี 25 ส.ค. 63

14 จ้ำงซ่อมบ ำรุงรถยนต์รำชกำรส่วนกลำง ทะเบียน กพ 
3476 นนทบุรี

9,801.20 9,801.20 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำน สินเจริญเบรค เซ็นเตอร์ 9,801.20 บำท ร้ำน สินเจริญเบรค เซ็นเตอร์ 9,801.20 บำท 9,801.20 มีคุณสมบัติตรง
ตำมท่ีก ำหนด

ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 147/2563 ลง
วันท่ี 25 ส.ค. 63

15 จ้ำงเดินสำยไฟ สำยโทรศัพท์ สำยแลน กองบริหำรกำร
สำธำรณสุข

200,000.00 172,216.50 วิธีเฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ศรัณย์ฉัตร 3 172,216.50 บำท ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ศรัณย์ฉัตร 3 172,216.50 บำท 172,216.50 มีคุณสมบัติตรง
ตำมท่ีก ำหนด

ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 148/2563 ลง
วันท่ี 25 ส.ค. 63

16 จ้ำงซ่อมบ ำรุงรถยนต์รำชกำร ทะเบียน นจ 1904 
นนทบุรี จ ำนวน ๑ คัน

18,361.20 18,361.20 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนสินเจริญเบรคเซ็นเตอร์ 18,361.20 บำท ร้ำนสินเจริญเบรคเซ็นเตอร์ 18,361.20 บำท 18,361.20 มีคุณสมบัติตรง
ตำมท่ีก ำหนด

ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 149/2563 ลง
วันท่ี 3 ก.ย. 63

17 จ้ำงซ่อมเคร่ืองปรับอำกำศ ย่ีห้ออ Comfort จ ำนวน ๑ 
เคร่ือง

4,654.50 4,654.50 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนเสรี เคร่ืองเย็น 4,654.50 บำท ร้ำนเสรี เคร่ืองเย็น 4,654.50 บำท 4,654.50 มีคุณสมบัติตรง
ตำมท่ีก ำหนด

ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 150/2563 ลง
วันท่ี 27 ส.ค. 63

18 จ้ำงซ่อมบ ำรุงรถยนต์รำชกำร ทะเบียน นจ 1540 
นนทบุรี

2,600.00 2,600.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนนัด ออโต้คำร์ 2,600.00 บำท ร้ำนนัด ออโต้คำร์ 2,600.00 บำท 2,600.00 มีคุณสมบัติตรง
ตำมท่ีก ำหนด

ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 151/2563 ลง
วันท่ี 27 ส.ค. 63

19 จ้ำงจัดท ำต้นฉบับเอกสำรอิเล็กทรอนิกส์คู่มือค ำถำม-
ตอบท่ีพบบ่อยในกำรใช้โปรแกรม INVS

15,000.00 15,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำงสำวสรัญญำ จ ำปำโพธ์ิ 15,000.00 บำท นำงสำวสรัญญำ จ ำปำโพธ์ิ 15,000.00 บำท 15,000.00 มีคุณสมบัติตรง
ตำมท่ีก ำหนด

ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 153/2563 ลง
วันท่ี 28 ส.ค. 63

20 จ้ำงจัดท ำต้นฉบับเอกสำรอิเล็กทรอนิกส์คู่มือค ำถำม-
ตอบท่ีพบบ่อยในกำรใช้โปรแกรม INVC

15,000.00 15,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำงสำวสุภำภรณ์ ศรีไสว 15,000.00 บำท นำงสำวสุภำภรณ์ ศรีไสว 15,000.00 บำท 15,000.00 มีคุณสมบัติตรง
ตำมท่ีก ำหนด

ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 154/2563 ลง
วันท่ี 28 ส.ค. 63

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ในรอบเดือน กันยายน 2563

กองบริหารการสาธารณสุข ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

วันท่ี 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2563

รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง



ล ำดับ งำนท่ีจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง
(บำท)

รำคำกลำง (บำท) วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำคำท่ีตกลงจ้ำง เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ในรอบเดือน กันยายน 2563

กองบริหารการสาธารณสุข ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

วันท่ี 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2563

รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

21 จ้ำงเหมำรถตู้บริกำร จ ำนวน 1 คัน ไปรำชกำร จังหวัด
เพชรบุรีและนครปฐม ระหว่ำงวันท่ี 2-5 กย. 63 และ ณ
 จังหวัดสระบุรี นครนำยก และพระนครศรีอยุธยำ 
ระหว่ำงวันท่ี 6-12 ก.ย. 63

38,500.00 38,500.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยสำยชล พูลศิลป์ 38,500.00 บำท นำยสำยชล พูลศิลป์ 38,500.00 บำท 38,500.00 มีคุณสมบัติตรง
ตำมท่ีก ำหนด

ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 155/2563 ลง
วันท่ี 31 ส.ค. 63

22 จ้ำงซ่อมเคร่ืองพิมพ์ Fujixerox P455d จ ำนวน 1 เคร่ือง 6,500.00 6,420.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท โกลบอล คอมพิวเตอร์ เน็ตเวิร์ค จ ำกัด 6,420.00 บำท บริษัท โกลบอล คอมพิวเตอร์ เน็ตเวิร์ค จ ำกัด 6,420.00 บำท 6,420.00 มีคุณสมบัติตรง
ตำมท่ีก ำหนด

ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 156/2563 ลง
วันท่ี 3 ก.ย. 63

23 จ้ำงพิมพ์หนังสือระเบียบแนวทำงกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงและ
กำรบริหำรพัสดุภำครัฐ จ ำนวน ๘,๐๐๐ เล่ม

1,896,000.00 1,896,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ชุมนุมสหกรณ์กำรเกษตรแห่งประเทศไทย จ ำกัด 1,896,000.00 บำท ชุมนุมสหกรณ์กำรเกษตรแห่งประเทศไทย 
จ ำกัด

1,896,000.00 บำท 1,896,000.00 มีคุณสมบัติตรง
ตำมท่ีก ำหนด

ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 158/2563 ลง
วันท่ี 8 ก.ย. 63

24 จ้ำงเหมำรถตู้บริกำร จ ำนวน ๑ คัน ไปจังหวัดนครสวรรค์
 จังหวัดก ำแพงเพชร และจังหวัดอุทัยธำนี ระหว่ำงวันท่ี 
14-15 กันยำยน 2563

9,000.00 9,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยสำยชล พูลศิลป์ 9,000.00 บำท นำยสำยชล พูลศิลป์ 9,000.00 บำท 9,000.00 มีคุณสมบัติตรง
ตำมท่ีก ำหนด

ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 159/2563 ลง
วันท่ี 10 ก.ย. 63

25 จ้ำงเหมำรถตู้บริกำร จ ำนวน ๓ คัน ไปจังหวัดตรำด 
ระหว่ำงวันท่ี 16-18 กย. 63

31,500.00 31,500.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยสำยชล พูลศิลป์ 31,500.00 บำท นำยสำยชล พูลศิลป์ 31,500.00 บำท 31,500.00 มีคุณสมบัติตรง
ตำมท่ีก ำหนด

ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 160/2563 ลง
วันท่ี 10 ก.ย. 63

26 จ้ำงท ำตรำยำง จ ำนวน 20 รำยกำร 2,820.00 2,820.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำน จ.ช่ืนพำณิชย์ 2,820.00 บำท ร้ำน จ.ช่ืนพำณิชย์ 2,820.00 บำท 2,820.00 มีคุณสมบัติตรง
ตำมท่ีก ำหนด

ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 161/2563 ลง
วันท่ี 10 ก.ย. 63

27 ซ้ือกระเป๋ำผ้ำใส่เอกสำร จ ำนวน 170 ใบ 34,000.00           34,000.00       วิธีเฉพำะเจำะจง เค.พี.แฟช่ันดีไซน์ 34,000.00 บำท เค.พี.แฟช่ันดีไซน์ 34,000.00 บำท 34,000.00       มีคุณสมบัติตรง
ตำมท่ีก ำหนด

ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 049/2563 ลง
วันท่ี 10 ส.ค. 63

28 ซ้ือวัสดุส ำนักงำน จ ำนวน 10 รำยกำร 89,160.00           89,160.00       วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนชัยเจริญ 89,160.00 บำท ร้ำนชัยเจริญ 89,160.00 บำท 89,160.00       มีคุณสมบัติตรง
ตำมท่ีก ำหนด

ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 054/2563 ลง
วันท่ี 27 ส.ค. 63

29 ซ้ือครุภัณฑ์งำนบ้ำนงำนครัว จ ำนวน 1 รำยกำร 13,000.00           13,000.00       วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนตะวันรุ่ง 13,000.00 บำท ร้ำนตะวันรุ่ง 13,000.00 บำท 13,000.00       มีคุณสมบัติตรง
ตำมท่ีก ำหนด

ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 056/2563 ลง
วันท่ี 1 ก.ย. 63

30 ซ้ือดรัมรับภำพ เคร่ืองพิมพ์บรำเทอร์ 9,630.00              9,630.00         วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท เอสเอสพี (ไทยแลนด์) จ ำกัด 9,630.00 บำท บริษัท เอสเอสพี (ไทยแลนด์) จ ำกัด 9,630.00 บำท 9,630.00         มีคุณสมบัติตรง
ตำมท่ีก ำหนด

ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 057/2563 ลง
วันท่ี 1 ก.ย. 63

31 ซ้ือครุภัณฑ์ส ำนักงำน จ ำนวน 4 รำยกำร 495,600.00         495,600.00     วิธีเฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ศรัณย์ฉัตร 3 495,600.00 บำท ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ศรัณย์ฉัตร 3 495,600.00 บำท 495,600.00     มีคุณสมบัติตรง
ตำมท่ีก ำหนด

ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 058/2563 ลง
วันท่ี 1 ก.ย. 63

32 ซ้ือครุภัณฑ์โฆษณำและเผยแพร่ จ ำนวน 2 รำยกำร 189,000.00         189,000.00     วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนตะวันรุ่ง 189,000.00 บำท ร้ำนตะวันรุ่ง 189,000.00 บำท 189,000.00     มีคุณสมบัติตรง
ตำมท่ีก ำหนด

ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 059/2563 ลง
วันท่ี 2 ก.ย. 63

33 ซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 8 รำยกำร 496,863.06         496,863.06     วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท ดีซำยน์ ฟรำยเดย์ จ ำกัด 496,863.06 บำท บริษัท ดีซำยน์ ฟรำยเดย์ จ ำกัด 496,863.06 บำท 496,863.06     มีคุณสมบัติตรง
ตำมท่ีก ำหนด

ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 060/2563 ลง
วันท่ี 2 ก.ย. 63

34 ซ้ือวัสดุส ำนักงำน จ ำนวน 6 รำยกำร 5,992.00              5,992.00         วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนกิจทวีทรัพย์ 5,992.00 บำท ร้ำนกิจทวีทรัพย์ 5,992.00 บำท 5,992.00         มีคุณสมบัติตรง
ตำมท่ีก ำหนด

ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 061/2563 ลง
วันท่ี 3 ก.ย. 63

35 ซ้ือวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว จ ำนวน 7 รำยกำร 36,589.72           36,589.72       วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนเอ็มวี ออฟฟิศ เซ็นเตอร์ 36,589.72 บำท ร้ำนเอ็มวี ออฟฟิศ เซ็นเตอร์ 36,589.72 บำท 36,589.72       มีคุณสมบัติตรง
ตำมท่ีก ำหนด

ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 062/2563 ลง
วันท่ี 8 ก.ย. 63

36 ซ้ือกระเป๋ำผ้ำใสเอกสำร จ ำนวน 70 ใบ 17,500.00           17,500.00       วิธีเฉพำะเจำะจง นำยวุฒิภัทร หอเจริญ 17,500.00 บำท นำยวุฒิภัทร หอเจริญ 17,500.00 บำท 17,500.00       มีคุณสมบัติตรง
ตำมท่ีก ำหนด

ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 063/2563 ลง
วันท่ี 14 ก.ย. 63



 

 

กองบรหิารทรพัยากรบุคคล 





 

 

กองยุทธศาสตรและแผนงาน 









 

กองเศรษฐกิจสขุภาพ 

และหลกัประกนัสุขภาพ 











กองสาธารณสุขฉกุฉิน 













 

 

ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 



วงเงินท่ีจัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

1 จ้างเหมาบริการงานธุรการ 12,000.00             12,000.00         เฉพาะเจาะจง นางสาวกฤติยานี  หวาจ้อย นางสาวกฤติยานี  หวาจ้อย ใช้เกณฑ์ราคา 4/2563
วันท่ี 29 ต.ค.62

2 จ้างเหมาบริการงานธุรการ 12,000.00             12,000.00         เฉพาะเจาะจง นายธนพล  วิริยะบัณฑิตกุล นายธนพล  วิริยะบัณฑิตกุล ใช้เกณฑ์ราคา 5/2563
วันท่ี 29 ต.ค.62

3 จ้างเหมาบริการงานแม่บ้านส านักงาน 9,000.00               9,000.00           เฉพาะเจาะจง นางสุพัตรา  โมเรตโจ นางสุพัตรา  โมเรตโจ ใช้เกณฑ์ราคา 23/2563
วันท่ี 25 พ.ค.63

4 ซ้ือน้ าด่ืมขวดพลาสติก ขนาดบรรจุ 600 ซีซี 2,750.00               2,750.00           เฉพาะเจาะจง ยอดน้ าด่ืม ยอดน้ าด่ืม ใช้เกณฑ์ราคา 3/2563
วันท่ี 29 ต.ค.62

5 จ้างเหมาบริการรถยนต์ 
(รถตู้ปรับอากาศ 12 ท่ีน่ัง) พร้อมพนักงานขับรถยนต์ 

11,000.00             11,000.00         เฉพาะเจาะจง นายอ าพล  นิลพัฒน์ นายอ าพล  นิลพัฒน์ ใช้เกณฑ์ราคา 43/2563
ลงวันท่ี 2 ก.ย. 2563

6 ด าเนินการจ้างผลิตใบประกาศเกียรติคุณผู้ตรวจ
ประเมินแบบส ารวจหลักฐานเชิงประจักษ์ 
(Evidence-Based) ระดับจังหวัดและระดับเขต
สุขภาพและผลิตใบประกาศเกียรติคุณหน่วยงาน        
ในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ท่ีเข้ารับ
การประเมิน ITA ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

42,457.60             42,457.60         เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด คอมพ์-อาร์ต ห้างหุ้นส่วนจ ากัด คอมพ์-อาร์ต ใช้เกณฑ์ราคา 45/2563
ลงวันท่ี 16 ก.ย. 2563

7 จ้างบริการถ่ายเอกสารประกอบโครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปราม
การทุจริตประพฤติมิชอบ และส่งเสริมคุณธรรม 
คุ้มครองจริยธรรม ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 
กระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

738.30                 738.30             เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีดี ปร้ินต้ิง แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด บริษัท ดีดี ปร้ินต้ิง แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด ใช้เกณฑ์ราคา -

8 จ้างบริการถ่ายเอกสารหนังสือแจ้งประชาสัมพันธ์ร่าง
ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนและขอรับฟัง
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของข้าราชการ พนักงาน
ราชการและลูกจ้างในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

481.50                 481.50             เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีดี ปร้ินต้ิง แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด บริษัท ดีดี ปร้ินต้ิง แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด ใช้เกณฑ์ราคา -

แบบ สขร. 1

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2563

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข

วันท่ี 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2563

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง



 

กลุมตรวจสอบภายใน สํานักงาน

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 





 

 

กลุมตรวจสอบภายในระดับกระทรวง 
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กลุมพฒันาระบบบรหิาร 





 

ศูนยปฏิบัตกิารตอตานการทจุริต  

กระทรวงสาธารณสขุ 



วงเงินท่ีจัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

1 จ้างเหมาบริการงานธุรการ 12,000.00             12,000.00         เฉพาะเจาะจง นางสาวกฤติยานี  หวาจ้อย นางสาวกฤติยานี  หวาจ้อย ใช้เกณฑ์ราคา 4/2563
วันท่ี 29 ต.ค.62

2 จ้างเหมาบริการงานธุรการ 12,000.00             12,000.00         เฉพาะเจาะจง นายธนพล  วิริยะบัณฑิตกุล นายธนพล  วิริยะบัณฑิตกุล ใช้เกณฑ์ราคา 5/2563
วันท่ี 29 ต.ค.62

3 จ้างเหมาบริการงานแม่บ้านส านักงาน 9,000.00               9,000.00           เฉพาะเจาะจง นางสุพัตรา  โมเรตโจ นางสุพัตรา  โมเรตโจ ใช้เกณฑ์ราคา 23/2563
วันท่ี 25 พ.ค.63

4 ซ้ือน้ าด่ืมขวดพลาสติก ขนาดบรรจุ 600 ซีซี 2,750.00               2,750.00           เฉพาะเจาะจง ยอดน้ าด่ืม ยอดน้ าด่ืม ใช้เกณฑ์ราคา 3/2563
วันท่ี 29 ต.ค.62

5 จ้างเหมาบริการรถยนต์ 
(รถตู้ปรับอากาศ 12 ท่ีน่ัง) พร้อมพนักงานขับรถยนต์ 

11,000.00             11,000.00         เฉพาะเจาะจง นายอ าพล  นิลพัฒน์ นายอ าพล  นิลพัฒน์ ใช้เกณฑ์ราคา 43/2563
ลงวันท่ี 2 ก.ย. 2563

6 ด าเนินการจ้างผลิตใบประกาศเกียรติคุณผู้ตรวจ
ประเมินแบบส ารวจหลักฐานเชิงประจักษ์ 
(Evidence-Based) ระดับจังหวัดและระดับเขต
สุขภาพและผลิตใบประกาศเกียรติคุณหน่วยงาน        
ในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ท่ีเข้ารับ
การประเมิน ITA ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

42,457.60             42,457.60         เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด คอมพ์-อาร์ต ห้างหุ้นส่วนจ ากัด คอมพ์-อาร์ต ใช้เกณฑ์ราคา 45/2563
ลงวันท่ี 16 ก.ย. 2563

7 จ้างบริการถ่ายเอกสารประกอบโครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปราม
การทุจริตประพฤติมิชอบ และส่งเสริมคุณธรรม 
คุ้มครองจริยธรรม ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 
กระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

738.30                 738.30             เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีดี ปร้ินต้ิง แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด บริษัท ดีดี ปร้ินต้ิง แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด ใช้เกณฑ์ราคา -

8 จ้างบริการถ่ายเอกสารหนังสือแจ้งประชาสัมพันธ์ร่าง
ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนและขอรับฟัง
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของข้าราชการ พนักงาน
ราชการและลูกจ้างในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

481.50                 481.50             เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีดี ปร้ินต้ิง แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด บริษัท ดีดี ปร้ินต้ิง แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด ใช้เกณฑ์ราคา -

แบบ สขร. 1

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2563

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข

วันท่ี 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2563

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง



 

 

กลุมเสริมสรางวินัยและระบบคุณธรรม 







 

 

สํานักวชิาการสาธารณสุข 





 

 

สํานักสารนิเทศ 



แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พ.ศ. 2563 
ชื่อหน่วยงาน ส านักสารนิเทศ 
วันที่ 30 กันยายน  2563 (1) 

 

ล าดับที ่
 
 
 

(2) 

งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง 
 
 
 

(3) 

วงเงินที่จัดซ้ือ
หรือจัดจ้าง 

(บาท) 
 

(4) 

ราคากลาง 
(บาท) 

 
 

(5) 

วิธีซ้ือ
หรือจ้าง 

 
 

(6) 

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่
เสนอ 

 
 

(7) 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ี
ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

 
 

(8) 

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป 

 
(9) 

เลขที่และวนัที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง 

(10) 

 
1 

จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก เดือน กันยายน 2563     
จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถ 
นายบัญชา  ทวีโรจน์กุล 

13,500.00 บาท 162,000.00 บาท  
 
 
 
 
 

วิธี
เฉพาะ 
เจาะจง 

นายบัญชา  ทวีโรจน์กุล 
เสนอราคา 162,000.00 บาท 

นายบัญชา  ทวีโรจน์กุล 
เสนอราคา 162,000.00 บาท 

 
 
 
 
 
 
มี

คุณสมบัติ
ตรงตาม

ข้อก าหนด 
 
 
 
 
 
 

เลขท่ี 1/2563  
ลว 31 ต.ค. 2562 

จ้างเหมาบริการผู้ช่วยโสตทัศนศึกษา 
นายศุภวิทย ์ บุญกลาง 

17,000.00 บาท 204,000.00 บาท นายศุภวิทย ์ บุญกลางเสนอ
ราคา 204,000.00 บาท 

นายศุภวิทย ์ บุญกลางเสนอ
ราคา 1204,000.00 บาท 

เลขท่ี 10/2563 ลว 
31 ต.ค. 2562 

จ้างเหมาบริการนักประชาสัมพันธ์
เชี่ยวชาญ 
นางนัยนา  แพร่ศรีสกลุ 

35,000.00 บาท 420,000.00 บาท นางนัยนา  แพร่ศรีสกลุ 
เสนอราคา  420,000.00 บาท 

นางนัยนา  แพร่ศรีสกลุ 
เสนอราคา  420,000.00 บาท 

เลขท่ี 8/2563 
ลว 31 ต.ค. 2562 

จ้างเหมาบริการพนักงานท่ัวไป 
นางสาวนงค์นุช  รุ่งเรือง 

10,500.00 บาท 126,000.00 บาท นางสาวนงค์นุช  รุ่งเรือง 
เสนอราคา  126,000.00 บาท 

นางสาวนงค์นุช  รุ่งเรือง 
เสนอราคา  126,000.00 บาท 

เลขท่ี 9/2563 
ลว 31 ต.ค. 2562 

จ้างเหมาบริการผู้ช่วยนักประชาสมัพันธ์
นางสาวสวรรยา เจริญสุข 

15,000.00 บาท 180,000.00 บาท นางสาวสวรรยา เจริญสุข 
เสนอราคา  180,000.00 บาท 

นางสาวสวรรยา เจริญสุข 
เสนอราคา  180,000.00 บาท 

เลขท่ี 5/2563 
ลว 31 ต.ค. 2562 

จ้างเหมาบริการนักจดัการงานท่ัวไป 
นายวงศภัค อยู่นิ่ม 

17,000.00 บาท 85,000.00 บาท นายวงศภัค อยู่นิ่ม 
เสนอราคา  85,000.00 บาท 

นายวงศภัค อยู่นิ่ม 
เสนอราคา  85,000.00 บาท 

เลขท่ี 48/2563 
ลว 30 เม.ย. 2563 

จ้างเหมาบริการบุคคลปฏิบตัิงาน 
นักประชาสัมพันธ์ 
นางสาวรัตนาพร  ทองศรี 

15,000.00 บาท 180,000.00 บาท นางสาวรัตนาพร  ทองศรี 
เสนอราคา  180,000.00 บาท 

นางสาวรัตนาพร  ทองศรี 
เสนอราคา  180,000.00 บาท 

เลขท่ี 9/2563 
ลว 31 ต.ค. 2562 

จ้างเหมาบริการบุคคลปฏิบตัิงาน 
ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์ 
นางสาวนวพร  ทัพเอี่ยม 

16,000.00 บาท 192,000.00 บาท นางสาวนวพร  ทัพเอี่ยม 
เสนอราคา  192,000.00 บาท 

นางสาวนวพร  ทัพเอี่ยม 
เสนอราคา  192,000.00 บาท 

เลขท่ี 2/2563 
ลว 31 ต.ค. 2562 

 
 

-2- 
 



ล าดั
บที ่
 
 

(2) 

งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง 
 
 
 

(3) 

วงเงินที่จัดซ้ือ
หรือจัดจ้าง 

(บาท) 
 

(4) 

ราคากลาง 
(บาท) 

 
 

(5) 

วิธีซ้ือหรือ
จ้าง 

 
 

(6) 

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่
เสนอ 

 
 

(7) 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ี
ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

 
 

(8) 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป 
 

(9) 

เลขที่และวนัที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ

ซ้ือหรือจ้าง 
(10) 

 จ้างเหมาบริการบุคคลปฏิบตัิงาน 
นักประชาสัมพันธ์ 
นางสาวอติญา ตันศิร ิ

15,000.00 บาท 180,000.00 
บาท 

วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

นางสาวอติญา ตันศิร ิ
เสนอราคา 180,000.00 บาท 

นางสาวอตญิา ตันศิร ิ
เสนอราคา 180,000.00 บาท 

มีคุณสมบัติ
ตรงตาม

ข้อก าหนด 

เลขท่ี 3/2563 
ลว 31 ต.ค. 2562 

 จ้างเหมาบริการบุคคลปฏิบตัิงาน
นักวิชาการพัสด ุ
นางสาวมนัญญา อยู่นิ่ม 

15,000.00 บาท 90,000.00 
บาท 

วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

นางสาวมนัญญา  อยู่นิ่ม 
เสนอราคา 90,000.00 บาท 

นางสาวมนัญญา อยู่นิ่ม 
เสนอราคา 90,000.00 บาท 

มีคุณสมบัติ
ตรงตาม

ข้อก าหนด 

เลขท่ี 39/2563 
ลว 31 มี.ค. 2563 

 จ้างเหมาบริการบุคคลปฏิบตัิงาน 
นักประชาสัมพันธ์ 
นายสิรวุฒิ รวไีชยวัฒน์ 

20,000.00 บาท 20,000.00 
บาท 

วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

นายสิรวุฒิ รวไีชยวัฒน์        
เสนอราคา 20,000.00 บาท 

นายสิรวุฒิ รวไีชยวัฒน์ เสนอ
ราคา 20,000.00 บาท 

มีคุณสมบัติ
ตรงตาม

ข้อก าหนด 

เลขท่ี 63/2563 
ลว. 11 ส.ค. 2563 

 จ้างเหมาบริการบุคคลปฏิบตัิงาน 
นักประชาสัมพันธ์ 
นางสาวกฤติยา ไทยล าภ ู

15,000.00 บาท 15,000.00 
บาท 

วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

นางสาวกฤติยา ไทยล าภู เสนอ 
ราคา 15,0000.00 บาท 

นางสาวกฤติยา ไทยล าภู      
เสนอ ราคา 15,0000.00 บาท 

มีคุณสมบัติ
ตรงตาม

ข้อก าหนด 

เลขท่ี 65/2563 
ลว. 19 ส.ค. 2563 

2 จ้างบริการระบบคัดข่าวขึ้นแสดงบนหน้า
เว็บไซต ์

5,350.00 บาท - วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

บริษัท อินโฟเควสท ์จ ากัด 
เสนอราคา 64,200.00 บาท 

บริษัท อินโฟเควสท์ จ ากัด 
เสนอราคา 64,200.00 บาท 

มีคุณสมบัติ
ตรงตาม

ข้อก าหนด 

เลขท่ี 12/2563 
ลว 31 ต.ค. 2562 

3 จ้างบริการสืบค้นและส่งข่าวผา่นระบบ
คอมพิวเตอร์ออนไลน ์

37,450.00 บาท 449,400.00 
บาท 

วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

บริษัท อินโฟเควสท ์จ ากัด 
เสนอราคา 449,400.00 บาท 

บริษัท อินโฟเควสท์ จ ากัด 
เสนอราคา 449,400.00 บาท 

มีคุณสมบัติ
ตรงตาม

ข้อก าหนด 

เลขท่ี 11/2563 
ลว 31 ต.ค. 2562 

 
 
 
 
 
 

-3- 
ล าดับ

ที ่
 
 

(2) 

งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง 
 
 
 

(3) 

วงเงินที่จัดซ้ือ
หรือจัดจ้าง 

(บาท) 
 

(4) 

ราคากลาง 
(บาท) 

 
 

(5) 

วิธีซ้ือหรือ
จ้าง 

 
 

(6) 

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคา
ที่เสนอ 

 
 

(7) 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ี
ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

 
 

(8) 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป 
 

(9) 

เลขที่และวนัที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ

ซ้ือหรือจ้าง 
(10) 



4 ซื้อหนังสือพิมพ์รายวัน 1,700 บาท  - วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

บริษัท รุ่งโรฒณ์บริการ (2525) 
จ ากัด 
เสนอราคา 23,180.00 บาท 

บริษัท รุ่งโรฒณ์บริการ (2525) 
จ ากัด 
เสนอราคา 23,180.00 บาท 

มีคุณสมบัติ
ตรงตาม

ข้อก าหนด 

เลขท่ี 15/2563 
ลว 31 ต.ค. 2562 

5 จ้างเหมาค่ารถบัสปรับอากาศ 32,000 บาท  - วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

บริษัท แสงรัศมี จ ากดั เสนอ
ราคา 32,000 บาท 

บริษัท แสงรัศมี จ ากดั เสนอราคม 
32,000 บาท 

มีคุณสมบัติ
ตรงตาม

ข้อก าหนด 

เลขท่ี 74/2563 
ลว. 1 ก.ย.63 

6 ค่าซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 5 
รายการ 

19,998.30 บาท  - วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

บริษัท ดีชายน์ ฟรายเดย์ เสนอ
ราคา 19,998.30 บาท 

บริษัท ดีชายน์ ฟรายเดย์ เสนอ
ราคา 19,998.30 บาท 

มีคุณสมบัติ
ตรงตาม

ข้อก าหนด 

เลขท่ี 70/2563 
ลว. 31 ส.ค. 63 

7 ค่าจ้างผลติและเผยแพร่ประชาสมัพันธ์
ป้องกันการแพร่ระบาดซ้ าของโรคโควิด 
19 

498,000 บาท  - วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

บริษัท บูลโอเชียน อิมเมจ เสนอ
ราคา 498,000 บาท 

บริษัท บูลโอเชียน อิมเมจ เสนอ
ราคา 498,000 บาท 

มีคุณสมบัติ
ตรงตาม

ข้อก าหนด 

เลขท่ี 75/2563 
ลว. 1 ก.ย. 63 

8 ค่าจ้างจัดงานนิทรรศการวันมหดิล พ.ศ. 
2563 

50,000 บาท  - วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

นายชาติชาย รักษาทรัพย์ เสนอ
ราคา 50,0000 บาท 

นายชาติชาย รักษาทรัพย์ เสนอ
ราคา 50,0000 บาท 

มีคุณสมบัติ
ตรงตาม

ข้อก าหนด 

เลขท่ี 77/2563 
ลว. 14 ก.ย.63 

9 ค่าจัดซื้อครภุณัฑ์คอมพิวเตอร์ จ านวน 6 
รายการ  

500,000 บาท  - วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เวริ์ควันเดอร ์
เสนอราคา 500,000 บาท 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เวริ์ควันเดอร ์
 เสนอราคา 500,000 บาท 

มีคุณสมบัติ
ตรงตาม

ข้อก าหนด 

เลขท่ี 78/2563 
ลว.15 ก.ย.63 

 
 
 

 
 

-4- 
ล าดับ

ที ่
 
 

(2) 

งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง 
 
 
 

(3) 

วงเงินที่จัดซ้ือ
หรือจัดจ้าง 

(บาท) 
 

(4) 

ราคากลาง 
(บาท) 

 
 

(5) 

วิธีซ้ือหรือ
จ้าง 

 
 

(6) 

รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาท่ีเสนอ 

 
 

(7) 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ี
ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

 
 

(8) 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป 
 

(9) 

เลขที่และวนัที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ

ซ้ือหรือจ้าง 
(10) 

10 ค่าจ้างท าของที่ระลึกเพื่อใช้ในงาน
ประชาสมัพันธ์ของกระทรวงสาธารณสุข 

500,000 บาท  - วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด มี99 เสนอ
ราคา 499,823.75 บาท 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด มี99 เสนอ
ราคา 499,823.75 บาท 

มีคุณสมบัติ
ตรงตาม

ข้อก าหนด 

เลขท่ี 79/2563 
ลว.15 ก.ย.63 

11 ค่าจ้างซ่อมกล้องถ่ายภาพน่ิง 5,574.70 บาท  - วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

บริษัท บางอ้อ จ ากัด เสนอ
ราคา 5,574.70 บาท 

หจก. บางอ้อ เสนอราคา 
5,574.70 บาท 

มีคุณสมบัติ
ตรงตาม

ข้อก าหนด 

เลขท่ี 80/2563 
ลว.15 ก.ย.63 



12 ค่าจ้างด าเนินโครงการเผยแพร่
ประชาสมัพันธ์การด าเนินงานตาม
นโยบายกระทรวงสาธารณสุข 

500,000 บาท  - วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

บริษัท อีเวนท์โฟร์ดี เสนอ
ราคา 498,994.50 บาท 

บริษัท อีเวนท์โฟร์ดี เสนอราคา 
498,994.50 บาท 

มีคุณสมบัติ
ตรงตาม

ข้อก าหนด 

เลขท่ี 81/2563 
ลว. 18 ก.ย. 63 

13 ค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 7 
รายการ 

8,067.80 บาท  - วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

บริษัท ดีชายน์ ฟรายเดย์ 
เสนอราคา 8,067.80 บาท 

บริษัท ดีชายน์ ฟรายเดย์ เสนอ
ราคา 8,067.80 บาท 

มีคุณสมบัติ
ตรงตาม

ข้อก าหนด 

เลขท่ี 82/2563 
ลว. 18 ก.ย. 63 

14 ค่าจัดซื้อกล้องถ่ายวดีีโอ  88,900 บาท  - วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

บริษัท บางอ้อ จ ากัด เสนอ
ราคา 88,900 บาท 

บริษัท บางอ้อ จ ากัด เสนอราคา 
88,900 บาท 

มีคุณสมบัติ
ตรงตาม

ข้อก าหนด 

เลขท่ี 83/2563 
ลว. 23 ก.ย. 63 

15 ค่าจัดซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร 9,096 บาท  - วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

ร้านเอสเคซี.ซัพพลายแอนด์
เซอร์วิส เสนอราคา 9,096 
บาท 

ร้านเอสเคซี.ซัพพลายแอนด์
เซอร์วิส เสนอราคา 9,096 บาท 

มีคุณสมบัติ
ตรงตาม

ข้อก าหนด 

เลขท่ี 84/2563 
ลว. 23 ก.ย. 63 

16 จ้างพิมพ์กระดาษหัวข่าว  7,800 บาท  - วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

นายสราวุฒิ ศรีสวสัดิ์ เสนอ
ราคา 7,800 บาท 

นายสราวุฒิ ศรีสวสัดิ์ เสนอราคา 
7,800 บาท 

มีคุณสมบัติ
ตรงตาม

ข้อก าหนด 

เลขท่ี 59/2563 
ลว.30 ก.ค. 63 

17 ค่าจ้างจัดท าป้ายแถลงข่าว การประกวด
คลิปวีดีโอฐานวิถีชีวิตใหม่ ฯ” 

900 บาท  - วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

นายสราวุฒิ ศรีสวสัดิ์ เสนอ
ราคา 900 บาท 

นายสราวุฒิ ศรีสวสัดิ์ เสนอราคา 
900 บาท 

มีคุณสมบัติ
ตรงตาม

ข้อก าหนด 

สธ.0223.4/392 
ลว. 22 ก.ค. 63 

 
 



 

 

สํานักสงเสริมและสนบัสนนุอาหารปลอดภัย 



 

ขึ้นไปดานบน

เกี่ ยวกับ  สสอป. ขอมูลอาหารปลอดภัย แผนงานแล ะ โครงการ ขอมูลแล ะสถิติ ข าวสารแล ะกิ จกรรม เว็บ ไซตที่ เ กี่ ยวของ ติดตอ เร า
จํานวนผูเยี่ยมชม

https://www.foodsafety.moph.go.th/th/about-us/history.html
https://www.foodsafety.moph.go.th/th/food-safety/index.php
https://www.foodsafety.moph.go.th/th/projects.php?group=1-021-001
https://www.foodsafety.moph.go.th/th/statistics.php?group=1-023-001
https://www.foodsafety.moph.go.th/th/news-and-activities.php
https://www.foodsafety.moph.go.th/th/links.php
https://www.foodsafety.moph.go.th/th/contact-us.php
https://www.webfreecounter.com/


 

 

สํานักงานรัฐมนตร ี







 
 

วิทยาลยันักบรหิารสาธารณสขุ 









 

สํานักงานบริหารโครงการรวมผลิตแพทย

เพิ่มเพื่อชาวชนบท 





0 2590 1330

www.stopcorruption.moph.go.th

ศูนยป์ฏิบตัิการต่อต้านการทจุรติ กระทรวงสาธารณสขุ


	รวม
	รวม สค 63
	ตัวรวม กค 63
	ตัวรวม มิย 63
	ตัวรวม พค 63
	ตัวรวม เมษ 63
	รวม 4กพ 63
	รวม 2
	รวม 1
	1 พย 62
	2 ธค 62

	3 มค 63

	4 กพ 63

	5 มีค 63

	7 พค 63

	8 มิย 63

	9 กค 63

	10 สค 63

	11 กย 63




